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ขอกําหนดและรายละเอียด (TERMS OF REFERENCE: TOR)
โครงการจัดซื้อเครื่อง Refrigerated Centrifuge (Benchtop)
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส= (e-bidding) เลขที่ E29/2562
ศูนย=พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหLงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตร=และเทคโนโลยีแหLงชาติ
----------------------------------------------------------------------------------------1. ความเปQนมา
ศู น ยพั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแหงชาติ เ ป" น หนวยงานที่ ทํ า งานวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช)
เทคโนโลยีด)านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาองคความรู) ซึ่งนําไปสูการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศ ทีมวิจัยตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมีเป5าหมายในการทําวิจัยเพื่อหาสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการพัฒนาใช)ประโยชนได)ด)านตาง ๆ ได)แก การแพทย และการเกษตร
การศึกษาวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูมีความจําเป"นในการใช)เครื่องและอุปกรณประกอบนี้ เพื่อใช)ในการป9:น
เหวี่ยงตกตะกอนเพื่อแยกอนุภาคที่ไมละลายออกจากของเหลว ซึ่งมีความจําเป"นในงานตาง ๆ ที่ดําเนินงาน
อยู ได)แก การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การเตรียมสารสกัดจากจุลินทรีย และการเตรียมเซลลจุลินทรียเพื่อ
ศึกษาคุณสมบัติการเป"นชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช จึงมีความประสงคที่จะขอจัดซื้อครุภัณฑพื้นฐาน คือ เครื่อง
ป9:นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได)แบบตั้งโต=ะ (Refrigerated Centrifuge (Benchtop))
2. วัตถุประสงค=
เป"นเครื่องมือที่ใช)สําหรับเรงอัตราการตกตะกอนของอนุภาคที่ไมละลายออกจากของเหลวหรือใช)แยก
ของเหลวหลาย ๆ ชนิ ด ที่ มีความถวงจํ า เพาะ (Specific Gravity) ตางกั น ออกจากกั น โดยอาศั ย แรงหนี
ศูนยกลาง (Centrifugal Force) ที่เกิดจากการหมุนรอบจุดหมุน (Center of Rotation) อยางรวดเร็ว เพื่อ
รองรับการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ของทีมวิจัยตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
3. คุณสมบัติของเครื่อง Refrigerated Centrifuge (Benchtop) จํานวน 1 เครื่อง
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป"นเครื่องป9:นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต=ะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได)
3.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3.2.1 เป"นเครื่องป9:นเหวี่ยงตกตะกอนที่ควบคุมการทํางานด)วยระบบ Microprocessor หรือระบบอื่น
ที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา
3.2.2 สามารถตั้งโปรแกรมการทํางานผานแผงควบคุมระบบและแสดงคาบนหน)าจอได)ทั้งคาที่ปรับตั้ง
และคาป9:นจริงขณะนั้น ๆ
3.2.3 ระบบขับเคลื่อนแกนป9:นเป"นแบบไมใช)แปรงถาน (Brushless Induction Drive) หรือระบบอื่น
ที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา
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3.2.4 สามารถเลือกคาความเร็วรอบในการป9:นเหวี่ยงได)ไมน)อยกวา 15,000 รอบตอนาที หรือดีกวา
โดยมีคาแรงเหวี่ยงสูงสุดไมน)อยกวา 25,000 x g เมื่อใช)กับหัวป9:นที่เหมาะสม
3.2.5 สามารถเลือกการป9:นเหวี่ยงโดยการปรับตั้งและแสดงคาแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (RCF) หรือ
ความเร็วรอบ (RPM) ได)
3.2.6 สามารถรองรับความจุสูงสุดได)ถึง 4x1,000 มิลลิลิตร เมื่อใช)กับหัวป9:นที่เหมาะสม
3.2.7 สามารถปรับตั้งอัตราการเพิ่มความเร็วได)ไมน)อยกวา 9 ระดับและอัตราการลดความเร็วได)ไม
น)อยกวา 10 ระดับ เพื่อให)เหมาะสมกับตัวอยางที่ทําการป9:น
3.2.8 สามารถตั้งเวลาในการป9:นเหวี่ยงได)ไมน)อยกวา 0 ถึง 9 ชั่วโมง 59 นาที และแบบป9:นตอเนื่องได)
(Continuous Operation)
3.2.9 สามารถควบคุมอุณหภูมิได)ในชวง –10 ถึง +40 องศาเซลเซียส หรือชวงอุณหภูมิที่กว)างกวา
โดยไมใช)สาร CFC เป"นตัวทําความเย็น
3.2.10 สามารถเลือกโปรแกรมเพื่อทําความเย็นให)กับหัวป9:นเหวี่ยงกอนการป9:นเพื่อใช)งานจริง (Pre
Cooling)
3.2.11 สามารถบันทึกโปรแกรมการป9:นเหวี่ยงได)ไมน)อยกวา 99 โปรแกรม
3.2.12 มีเสียงดังไมเกินกวา 65 dB(A)
3.2.13 ระบบความปลอดภัย อยางน)อย ดังนี้
3.2.13.1 มีระบบล็อคฝาแบบอัตโนมัติ (Two Automatic Locks)
3.2.13.2 มี ร ะบบเช็ ค ความสมดุ ล ของแกนป9: น สํ า หรั บ หั ว ป9: น แตละชนิ ด (Imbalance
Detection)
3.2.13.3 มีระบบจําแนกชนิดหัวป9:นอัตโนมัติ (Automatic Rotor Recognition)
3.2.13.4 สามารถตั้งรหัสผาน (Password) ป5องกันการใช)งานโปรแกรมตาง ๆ ได)
3.2.13.5 สามารถนําหัวป9:นใสหรือถอดออกจากห)องป9:นได)โดยไมต)องใช)อุปกรณในการถอด
และล็อคด)วยระบบล็อคหัวป9:นแบบ (Auto Lock) เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ขณะใช)งาน
3.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ของเครื่อง
3.3.1 เป"นเครื่องที่ผลิตจากโรงงานที่ได)รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เทียบเทาหรือดีกวา
3.3.2 เป"นผลิตภัณฑที่ผลิตจากกลุมประเทศในยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา
3.3.3 สามารถใช)กับไฟฟ5า 220-230 V/ 50-60 Hz ปลั๊กไฟของเครื่องจะต)องเป"นปลั๊ก 3 ขา และมีสาย
ดินเพื่อป5องกันไฟฟ5าลัดวงจร
3.4 อุปกรณ=ประกอบ
อุปกรณประกอบสําหรับใช)งานกับเครื่อง Refrigerated Centrifuge (Benchtop) ดังนี้
3.4.1 มีหัวป9:นเหวี่ยง จํานวนอยางน)อย 3 หัวป9:น ที่มีคุณสมบัติอยางน)อย ดังนี้
3.4.1.1 มีหัวป9:นเหวี่ยงชนิดมุมเอียงคงที่ (Fixed Angle Rotor) จํานวน 1 หัวป9:น
3.4.1.1.1 เป"นหัวป9:นเหวี่ยงชนิดมุมเอียงคงที่ (Fixed Angle Rotor)
3.4.1.1.2 สามารถป9:นเหวี่ยงด)วยความเร็วสูงสุดไมน)อยกวา 15,000 รอบตอนาที
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3.4.1.1.3 มีคาแรงเหวี่ยงสูงสุดไมน)อยกวา RCF 24,000 x g
3.4.1.1.4 มี ฝ าป| ด หั ว ป9: น แบบ Biocontainment ป5 องกั น การฟุ5 งกระจายของจุ ล ชี พ
ขณะป9:นเหวี่ยง
3.4.1.1.5 มีอุปกรณปรับขนาดสําหรับหลอดทดลองแบบปลายแหลม (Conical tube)
ขนาด 50 มิลลิลิตร จํานวนไมน)อยกวา 6 ชิ้น สามารถบรรจุได)สูงสุดรวมไม
น)อยกวา 6 หลอด/หัวป9:น
3.4.1.1.6 มีอุปกรณปรับขนาดสําหรับหลอดทดลองแบบปลายแหลม (Conical tube)
ขนาด 15 มิลลิลิตร จํานวนไมน)อยกวา 6 ชิ้น สามารถบรรจุได)สูงสุดรวมไม
น)อยกวา 6 หลอด/หัวป9:น
3.4.1.2 มีหัวป9:นเหวี่ยงชนิดมุมเอียงคงที่ (Fixed Angle Rotor) จํานวน 1 หัวป9:น
3.4.1.2.1 เป"นหัวป9:นเหวี่ยงชนิดมุมเอียงคงที่ (Fixed Angle Rotor)
3.4.1.2.2 สามารถป9:นเหวี่ยงด)วยความเร็วรอบสูงสุดไมน)อยกวา 15,000 รอบตอนาที
3.4.1.2.3 มีคาแรงเหวี่ยงสูงสุดไมน)อยกวา RCF 25,000 x g
3.4.1.2.4 มีคาความจุหลอด 2 มิลลิลิตร ไมน)อยกวา 30 หลอด
3.4.1.2.5 มี ฝ าป| ด หั ว ป9: น แบบ Biocontainment ป5 องกั น การฟุ5 งกระจายของจุ ล ชี พ
ขณะป9:นเหวี่ยง
3.4.1.3 มีหัวป9:นเหวี่ยงสําหรับการป9:นเหวี่ยงชนิดแนวราบ (Swinging Bucket Rotor) จํานวน 1
หัวป9:น
3.4.1.3.1 เป"นหัวป9:นเหวี่ยงชนิดแนวราบ (Swinging Bucket Rotor)
3.4.1.3.2 มีความจุไมน)อยกวา 4x1,000 มิลลิลิตร
3.4.1.3.3 สามารถป9:นเหวี่ยงด)วยความเร็วรอบสูงสุดไมน)อยกวา 4,200 รอบตอนาที
3.4.1.3.4 มีคาแรงเหวี่ยงสูงสุดไมน)อยกวา RCF 4,100 x g
3.4.1.3.5 มี ฝ าป| ด หั ว ป9: น แบบ Biocontainment ป5 องกั น การฟุ5 งกระจายของจุ ล ชี พ
ขณะป9:นเหวี่ยง จํานวนไมน)อยกวา 4 อัน
3.4.1.3.6 มีอุปกรณปรับขนาดสําหรับขวดป9:นเหวี่ยง ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จํานวนไม
น)อยกวา 4 อัน จํานวนไมน)อยกวา 4 ขวด/หัวป9:น
3.4.1.3.7 มีอุปกรณปรับขนาดสําหรับหลอดทดลองก)นแหลม (Conical tube) ขนาด
15 มิลลิลิตร จํานวนไมน)อยกวา 4 อัน สามารถบรรจุได)สูงสุดไมน)อยกวา 96
หลอด/หัวป9:น
3.4.1.3.8 มีอุปกรณปรับขนาดสําหรับหลอดทดลองก)นแหลม (Conical tube) ขนาด
50 มิลลิลิตร จํานวนไมน)อยกวา 4 อัน สามารถบรรจุได)สูงสุดไมน)อยกวา 40
หลอด/หัวป9:น
3.4.1.3.9 มีอุปกรณปรับขนาดสําหรับการป9:นเหวี่ยงถาดหลุม Microplate จํานวน 4
อัน สามารถบรรจุได)สูงสุดไมน)อยกวา 24 เพลท/หัวป9:น
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3.4.1.3.10 มีขวดป9:นเหวี่ยงขนาด 1,000 มิลลิลิตร จํานวน 4 ขวด
3.4.2 โต=ะสแตนเลสสตีลที่สามารถรองรับเครื่องมือได) จํานวนอยางน)อย 1 ตัว
3.4.3 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ5า (Stabilizer) ขนาดไมน)อยกวา 3 KVA หรือขนาดที่รองรับการทํางาน
ของเครื่อง จํานวนอยางน)อย 1 เครื่อง
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 ผู)ขายจะต)องสงมอบเครื่องที่เป"นเครื่องใหมและติดตั้งพร)อมใช)งาน ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันทํา
สัญญาซื้อขายโดย เครื่องต)องทําการติดตั้งและทดสอบการใช)งานของเครื่อง ด)วยผู)เชี่ยวชาญที่ได)รับ
การรับรองการฝ•กอบรมจากบริษัทผู)ผลิต พร)อมทั้งฝ•กอบรมการใช)งานให)กับผู)ใช)งานโดยผู)เชี่ยวชาญ
จากบริษัทจนผู)ใช)งานสามารถใช)งานได)อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 รับประกันคุณภาพเครื่องภายใต)การใช)งานปกติอยางน)อย 2 ป€ และในระหวางประกันผู)ขายต)องสง
ชางเข)ามาตรวจสอบและทําการบํารุงรักษาทุก 6 เดือน โดยแจ)งให)ผู)ซื้อทราบไมน)อยกวา 5 วันทําการ
และหากพบวาเครื่องมื อมี ความผิ ดปกติ ต) องแจ) งให) ผู) ซื้อทราบและทํ า การแก) ไขทั นที โดยไมเสีย
คาใช)จายสําหรับคาอะไหล และฟรีคาแรงงานซอมบํารุงรักษาไมน)อยกวา 2 ป€
4.3 ภายในระยะเวลาประกันคุณภาพเครื่อง ในกรณีที่เครื่องบกพรองไมสามารถใช)งานได) และผู)ขายได)
ดําเนินการแก)ไขหรือทําการซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณแล)ว แตเครื่องยังไมสามารถใช)งานได)ตามข)อบงชี้
ของเครื่องหรือตามความต)องการของผู)ใช)ภายใน 60 วัน ผู)ขายต)องทําการเปลี่ยนเครื่องใหมภายใน
90 วัน โดยผู)ซื้อไมต)องเสียคาใช)จายใด ๆ ทั้งสิ้น และระหวางรอเครื่องใหมทางบริษัทจะต)องมีเครื่อง
สํารองมาให)ใช)งานได)
4.4 ในกรณีที่อุปกรณบนแผงวงจรอิเล็คทรอนิคสเสียหาย ผู)ขายต)องทําการเปลี่ยนแผงวงจรให)ใหม ผู)ซื้อ
จะไมยอมรับการซอมหรือการเปลี่ยนอุปกรณตัวที่เสีย
4.5 ผู)ขายต)องสงมอบหนังสือคูมือการใช) – การดูแลบํารุงรักษา (Operation Manual) ทั้งหมดอยางน)อย
จํานวน 2 ชุด (เป"น Soft file และ Hard Copy) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทําเอกสาร
วิธีการใช)เป"นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางยอสําหรับแขวนติดเครื่อง
4.6 ผู)ขายต)องแสดงหลักฐานการเป"นผู)แทนจําหนายที่ได)รับการแตงตั้งอยางถูกต)องจากบริษัทผู)ผลิต และ
ต)องนําเอกสารหรือมีหลักฐานมาแสดงวาเป"นผู)เชี่ยวชาญและ/หรื อ ผู)ดูแลเครื่องดังกลาวเป" น ผู) มี
ประสบการณการดูแลเครื่องอยางดี เพื่อยืนยันการบริการหลังการขาย
4.7 ผู) ขายต) องมี เ อกสารรั บ รองการมี อะไหลสํ า รองของเครื่ องเพื่ อ ใช) ในการซอมแซมไมต่ํ า กวา 5 ป€
หลังจากติดตั้งจากผู)ผลิต
4.8 ผู)ขายต)องเสนอราคาการบํารุงรักษาพร)อมเงื่อนไขการบํารุงรักษาทั้งแบบรวมอะไหลและแบบไมรวม
อะไหล เป"นระยะเวลา 2 ป€ ภายหลังหมดระยะ เพื่อประกอบการพิจารณา
4.9 ผู)ขายต)องติดตามบํารุงรักษาหลังการขายตลอดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่ผู)ขายไมได)เป"นตัวแทน
จําหนายที่ได)รับการแตงตั้งอยางถูกต)องจากบริษัทผู)ผลิต ผู)ขายต)องรับผิดชอบในการติดตอบริษัทเพื่อ
ทําการซอมแซม
4.10 รายละเอียดนี้เป"นข)อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่เทียบเทา
หรือดีกวา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเป"นสําคัญ
4.11 เครื่องมือและอุปกรณที่ใช)ไฟฟ5านั้นต)องได)รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑปลอดภัย (Product
Safety) จากสถาบันที่ให)การรับรองทั้งในประเทศหรือตางประเทศ และปลั๊กไฟต)องมีสายดินเพื่อ
ป5องกันไฟฟ5าลัดวงจร
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5. ระยะเวลาการสLงมอบ
ระยะเวลาการสงมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
6. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงินงบประมาณรวม 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ)วน)

